
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Dsa.Maria Lopes     Mensagem. Aristeu Vicente

•NOITE:  CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Magno Alves      Mensagem. Dc.José Vicente

Piano: Benilda   Regente: Luzinete

LOUVOR: Manhã:  Rafael Luis

                  Noite: Mariângela / Sheylla 

•OFERTÓRIO: Dsa.Maria Emilia / Dc.Isaque Pereira

                       Dsa.Helena Chaves / Dc.Benício da Luz           

•PLANTÃO NO TÉRREO:  Dc.Adair / Dc.Carlos      

RECEPCIONISTAS: Marta Albuquerque / Rocha e Zezé

BERÇÁRIO Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra : 

                      Manhã: Isabelle Reis / Maria Carolina

                      Noite:  Lilian / Tatiane / Lucy / Tamires

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Nalva Maximino

Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva

Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza /Letícia Soares

Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete

CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete

                              Mickaela / Eduarda / Ivânia    

Informativo Semanal - Ano XXXVII - Nº 50 - 11 de Setembro de 2016

Praça Diogo de Braga, 195 - Vitória de Santo Antão - PE
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Pastor Titular: Antonio Sérgio de Araújo Costa (prasergiocosta@yahoo.com.br)Hoje  

Horário dos Cultos

 Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo 

DOMINGO: 
Culto Doutrinário e EBD - 08:30h às 11:00h.
Culto Evangelístico - 19:00h às 20:45h.

QUARTA-FEIRA:
Culto de Oração - 19:30h às 21:00h.
MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO: 
Terças-feiras - Das 19h30 às 21h Salão de Eventos
SOCIEDADE DE HOMENS BATISTAS:
Domingos - 14h30 às 16h
Terças-feiras - Das 19h30 às 21h30

Próximo Domingo 

TERÇA-FEIRA -À NOITE  

->Mulheres Cristãs em Ação - 

ESTUDO  - Pr.Alcides Alves

‘‘PRINCÍPIOS DA SANTIFICAÇÃO’’

(Logo após ensaio para o aniversário)

Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DE ANGELA (Filha do irmão 

Guilhermino)  Dir. Severino Batista    Mens. Dc.Vicente

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

=>Dir. Telma Chalega Mens. Luzinete Saraiva 

Louvor: Dcs.Benício e Maria da Luz   /   Onofre

SÁBADO - ENSAIOS E REUNIÕES

=> Reunião das Mensageiras às 13h30

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Sem.Carlos / L i l iane

Dsa.Maria da Luz / I randi

Penha / Pr.Luis

Maria Francisca / Dc.Adair Nelo

Helena Maria / Dc.Beníc io

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DO IRMÃO JOSÉ INÁCIO -       Dir.Sabino    Mens.Aristeu 

Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (81) 98780-3875
•PELA MANHÃ-  CULTO ADMINISTRATIVO

Dir. Dsa.Elieser Félix     ESTUDO. Dc.Adair Nelo

•NOITE:  CULTO CERIMONIAL DA SANTA CEIA

Dir. Márcia Luz         Mensagem. Pr.Antonio Sérgio

Piano: Benilda   Regente: Miriam Jair

LOUVOR: Manhã: Cristiana / Milay

                  Noite: Coral / Tatiana / Fabrício

•OFERTÓRIO: Dsa.Maria Lopes / Dc.Antonio Manoel

                       Dsa.Aguilazil Augusta / Dc.Chalega            

•PLANTÃO NO TÉRREO:  Dc.Joselias / Dc.Benício    

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã: Ana Vital / Sarah

         Noite: Lurdinha / Bruna / Mariana Rocha / Isabelle Reis

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Nalva Maximino

Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva

Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza /Letícia Soares

Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete

CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete

                              Karol / Milay

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Culto Matutino
De 06h as 07h

 Aproximam-se as eleições. Em milhares de municípios, milhões de brasileiros escolherão na área do Poder 
Executivo Municipal e, no Legislativo, Vereadores, que em seu nome e benefício, elaboram leis justas e eficazes e 
governam para o bem comum o Estado Brasileiro. Contudo, antes de tratarmos das implicações da ética cristã 
para a atividade política, é necessário que diferenciemos o sentido de ética e de política. Ethos significa “estilo de 
vida, conduta, costume ou prática”, segundo o Novo Testamento (Lc 1.9; 2.42; Jo 19.40; At 6.14; 28.17; Hb 10.25). 
Entretanto, a ética cristã na história recebe diversos nomes: Sittenlehre – ;  e, “ciência dos costumes”  “moral”
Ethik (ética) derivado do texto bíblico. Definindo: Ética é o estudo da moralidade (do Latim: , que “moralitos”
significa , ), e não o estudo de costumes. Por isso, ela procura a verdade e “a qualidade do que é moral”  “caráter”
o bem através do Supremo Bem que é Deus e de Sua vontade revelada aos homens nas Escrituras Sagradas(cf., 
Reifler, H.N., in: A Ética dos Dez Mandamentos. 1992:16-17).  

Segundo a clássica definição do filósofo grego Aristóteles, (328 a. C), “política é a ciência, arte, técnica e 
estratégia de administrar para o bem comum; mas decisivo do que o bem individual”. Política, para Umberto 
Padovani em sua obra clássica  (2000:133), define-se como: “História da Filosofia” “a política aristotélica é 
essencialmente unida a moral, porque o fim último do Estado é a virtude (que ele distingue em éticas que 
constituem propriamente o objeto moral, e as dianoéticas, que a transcendem. As virtudes intelectuais, 
teoréticas, contemplativas, são superiores às virtudes éticas, práticas, ativas), isto é, a formação moral dos 
cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso”. O Estado é um organismo moral, condição e 
complemento da atividade moral individual, e fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa. A ética 
é a doutrina moral individual, a política é a doutrina moral social. Portanto, o entendimento dos princípios éticos 
que devem reger a conduta individual e do Estado no exercício da cidadania é de fundamental importância, 
sobretudo nestes dias que antecedem as eleições. Posto isto, fica claro que a ética cristã-política procura fazer a 
vontade de Deus na sociedade para o bem comum. O exercício da completa cidadania – terrestre e celestial -, 
pelos cristãos é um privilégio, mas, também, um dever intransferível diante de Deus e dos homens. No mês de 
Outubro do ano em curso, junto aos demais brasileiros, os cristãos exercerão o direito e o dever de 
transcendental importância político-social: Votar! Um direito indispensável e intransferível que deve ser exercido 
de forma consciente para que os mecanismos de gestão social - as entidades políticas -, sejam aprimoradas para o 
bem estar social das pessoas, das famílias e, assim, da sociedade como um todo. Tal dever precisa ancorar-se sob 
a firme convicção de que todos devemos buscar o bem comum.  Assim, dos que postulam cargos políticos, a 
doutrina Cristã exige as seguintes posturas – (Jornal A TARDE; 28.07.96).
 - Ver na política não uma ambição do poder pelo poder num jogo de interesses pessoais, familiares ou 
corporativos;
- Estar profundamente comprometido com a cidadania, o povo, principalmente os necessitados, explorados e 
marginalizados;
- Fazer aliança ou parceria, não com detentores costumeiros do poder, mas com quem serve ao povo: 
Universidades, Igrejas, uniões e organizações de classe capazes de procurar o bem comum;
 Algumas qualidades indispensáveis aos que postulam cargos políticos:
 - Antes de tudo a decência, a lisura, a honestidade que constituem o exato contrário da corrupção ativa ou 
passiva;
- Competência, conhecimento profundo das formas, métodos e práticas políticas, sem o qual de nada adianta a 
decência;
- Experiência administrativa ou legislativa;
- Coerência entre o ser humano e o homem político; vida pessoal e democrática e o exercício do poder;
- E, por último, a eficiência, ou seja, habilidade e capacidade de realizar de forma correta um projeto político para 
o bem comum. 

É tempo de passar o Brasil a limpo e, assim, não votar nestes indivíduos já é um bom começo.     

ÉTICA CRISTÃ E POLÍTICA:
UMA REFLEXÃO SOBRE O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA - I

Pr. Antonio Sérgio de Araújo Costa

http://www.pibvpe.org


Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto Evangelístico
Processional.....................................................Piano
Chamada a adoração...................Equipe de Louvor
Oração Invocatória
Hino Congregacional.....‘‘Sossegai’’.....Hino 328 CC

Louvor...............................................Sheila Rafaela
Leitura Bíblica...............................Eclesiastes 3:1-13
Dir. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para 
todo o propósito debaixo do céu.
Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e 
tempo de arrancar o que se plantou;
Cong. Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de 
derrubar, e tempo de edificar;
Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e 
tempo de dançar;
Dirigente. Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar 
pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de 
abraçar;
Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e 
tempo de lançar fora;
Cong. Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar 
calado, e tempo de falar;
Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo 
de paz.

Todos. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que 

trabalha?
Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, 
para com ele os exercitar.
Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs o mundo no 
coração do homem, sem que este possa descobrir a obra 
que Deus fez desde o princípio até ao fim.
Dir. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles 
do que alegrar-se e fazer bem na sua vida;
E também que todo o homem coma e beba, e goze do bem de 
todo o seu trabalho; isto é um dom de Deus.

Louvor Congregacional..........................Hino 377 CC

MOMENTO MISSIONÁRIO

Dízimos e ofertas..................................Eq. de Louvor

Louvor.............................................Mariângela Luz

§Mensagem..................................Dc.José Vicente 

‘‘HÁ TEMPO PRA TUDO’’

Bênção Araônica e Apostólica

Poslúdio.................................................Instrumental

Chamada a Adoração........................................Piano

Oração de Invocação.

Louvor Congregacional........‘‘Amor’’......Hino 380 CC

Leit. Bíblica.......................................1ª Samuel 8:1-8

Dir. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus 

filhos por juízes sobre Israel.

O seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo 

Abias; e julgavam em Berseba.

Cong. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, 

mas desviaram-se após o lucro e, recebendo peitas, 

perverteram a justiça.

Dir. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e 

vieram ter com Samuel, a Ramá,

e lhe disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não 

andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei 

para nos julgar, como o têm todas as nações.
Cong. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel, quando 
disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel 
orou ao Senhor.
Todos. Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em 
tudo quanto te dizem, pois não é a ti que têm rejeitado, 
porém a mim, para que eu não reine sobre eles.

Dir. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em 
que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e 
servindo a outros deuses, assim também fazem a ti.

Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhes protestarás

Oração de Intercessão

Louvor..................... ‘‘Louvor’’..........Hino 385 Louvor

Louvor.....................................................Rafael Luis

§MENSAGEM..................................Aristeu Vicente

‘‘O cristão e a política’’

Consagração de Dízimos e ofertas.........Hino 422 CC

‘‘Trabalho Cristão’’

Benção Araônica

§Abertura da Escola Bíblica

Poslúdio............................................................Piano

Estamos na preparação dos aniversários da MCA e 

do CORAL. Já iniciamos os ensaios de ambos. 

Portanto é importante a presença de todos os 

componentes.

Coral - Todo sábado às 15 horas

MCA - Terças-feiras às 20h15  

Conto com vocês, MM.Benilda Luz

      Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 11

Ana Maria Ferreira de Barros Nelo............9 9323-5239

Nataly Kássia de Sousa Campos..............9 8321-8879

SEGUNDA - Dia 12

Dc.José Pedro de Lira.................................9 8779-0266

Miriam Luiz Barbosa da Silva.....................9 8881-5906  

QUARTA - Dia 14

Samuel Barros Nelo....................................9 9323-5343

Pr.Luis Severino da Silva Filho...................9 8313-2135

QUINTA- Dia 15

Miriam Jair da Silva Siqueira......................9 8871-3489

Parabenize seu irmão(a)!Orai sem cessar

Música
I n f o r m a t i v o s

 

Assembleia e Ceia

MULTIPLICANDO O DE DEUS AMOR  

=> Corpo Diaconal - Na próxima sexta-feira 

(16) às 19h30 no gabinete pastoral;

=> Dia 25 - 3ª Reunião dos coordenadores do 

XXIV ECC no salão de eventos.

REUNIÕES

AMOR

No próximo domingo teremos a assembleia 

geral ordinária com a presença de nosso pastor 

Antonio Sérgio. E à noite a celebração da santa 

ceia. Todos os membros devem estar presentes.

Bodas
Parabenizamos o casal Jackson e Milze que 

amanhã (dia 12) estará completando suas Bodas de 

Papel (um ano de união matrimonial).

‘‘Que o Senhor seja sempre o alicerce que os une’’  

Nosso Pesar
Na sexta-feira, dia 2 do corrente aprouve a Deus 

levar para o seu descanso Maria Célia da Luz (aos 60 

anos). Maria Célia era ex-cunhada do Dc.Benício da 

Luz.  ‘‘O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o 

   nome do Senhor’’ Jo 1:21

=> Por todos os enfermos entre eles: Lindalva 

Ferreira, Elisângela Soares, Neliusson Duarte e 

outros;

=> Pela direção dos Departamentos de nossa 

igreja;

=> Pelas famílias de nossa igreja;

=> Pelo XXIV ECC nos dias 14 a 16 de outubro.  

No  teremos aqui no próximo sábado (17)

espaço térreo um evento para todos os casais 

que já fizeram ECC, com cinema e algumas 

guloseimas. Na ocasião teremos um momento 

para a devolução das fichas do XXIV ECC. Ainda 

temos fichas disponíveis, falem com o casal 

Valdir e Steffanny.

Encontro de Casais

Mudança
A mudança do Pr.Antonio Sérgio está sendo 

realizada neste domingo, o Dc.Joselias 

responsável pelo transporte saíra de Vitória da 

Conquista-BA, hoje, e o nosso pastor sairá na 

próxima quarta-feira, chegando aqui na sexta-feira 

cedinho. Que oremos para que com a proteção de 

nosso Senhor Jesus, todos façam boa viagem .  

Amigo visitante sua presença aqui conosco é motivo de grande alegria! 
Junte-se a nós em louvor e adoração a nosso Deus e Pai.

Seja bem-vindo e volte sempre!
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